
Додаrок 11 
до !нструкцii про складання i внконанн.я розпнсу Державноrо бюдЖету Украiнн 

Вид бюджету МIСЦЕВИЙ 

про змiни до ко 

на 2022 рiк 

Номер 
Дата 

·ради

21 

Z!J листопада 2022р.

код за €ДРПОУ та найменування бюджетноr установи 02548989 Вище професiйне училище №З м.Чернiвцi 

код та назва вiдомчоr класифiкацir видаткiв та кредитування бюджету 06 Орган з питань освiти i науки 

код та назва програмноr класифiкацir видаткiв та кредитування державного бюджету 

(код та назва програмноr класифiкацir видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi" програмноi" класифiкацii" 
видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв) 0611092 Пiдготовка кадрiв закладами професiйноi" (професiйно-технiчноi) освiти та 
iншими закладами освiти за рахунок освiтньоi" субвенцii) 
Лiдстава згiдно рее:стру змiн № 222 вiд28.11.2022 р.

Код** 

2000 
2100 
2120 

Найменування 

2 
НАДХОДЖЕННЯ - усьоrо 

у тому числi: 

доходи (розписати за кодами класифiкацii' доходiв бюджету) 
(розписати за пiдгрупами) 
фiнансування (розписати за кодами класифiкацii' фiнансування за типом боргового 
зобов'язання) 

повернення кредитiв до бюджету (розписати за кодами програмноi' класифiкацi1 
видаткiв та кредитування бюджеrу, класифiкацii' кредиrування бюджеrу) 

ВИДА ТКИ ТА ПАДАНИЯ КРЕДИТIВ - усьоrо 
у тому числi: 

видатки (розписати за кодами економiчноi' класифiкацil видаткiв бюджету) 
Поточнi видатки 
Оплата працi i нарахування на заробiтну плату 
Нарахування на оплаrу працi 
нада111ш кредитiв з бюджету (розписати за кодами класифiкацil кредиrування 
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Загальний фонд 
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-20000,00

-20000,00
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-20000,00

-20000,00 
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Сума змiн (+, -) 
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Оксана ВАСЕЛЮК 
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.. f"' • / r. / 
* Заповнюпься-р6злоряд·нlками- н�Ч9JО рiвня, крiм голооних розпорядникi.в та наuiональнях вищих навчальних закладiв, яким безпосереднъо встановленi
призначення ,LJ:ер�кавному б�джетi. 
•• Заповнюсrься розпорядниками'бiоджетних коштiо за вiдповiдними кодами класифiкацi1, тiльки за якими вносяться змiни.
1 Виноску викJНочено



Додаток 12 
до lнструкцii "J\ 

ади 

ДОВIДКА 
про змiни до плану асигнувань (за винятком надання кредитiв з бюджету) 

на 2022 рiк 
21 

Вид бюджету МIСЦЕВИЙ 

Номер 
Дата 2,9 листопада 2022р. 

код за Е:ДРПОУ та найменування бюджетноУ установи 02548989, Вище професiйне училище №3 м.Чернiвцi 
код та назва вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 06 Орган з питань освiти i науки 
код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування державного бюджету 
(код та назва програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва Типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв) 
професiйноi (професiйно-технiчноi) освiти та iншими закладами освiти за рахунок освiтньоi субвенцii)
Пiдсга зriдно ре€стру змiн N 222 від 28.11.2022 р.

 

КЕКВ 
Найменування 

2 

2110 IОмата npaцi 
2120 IНарахування на оплату працi 
2220 1 Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 
2230 IПродукти харqуван:ня 
2270 /Оплата комунальних послуг та енергоносii:в 

2281 1
досл_iдж�_ння i розробки, �кремi заходи розвитку по
реал1зац11 державних (репональних) програм 

2282 1
окремi заход� по pe�iзaцii: де�жавних (регiональних) 
програм, не вщнесею до заход1в розвитку 

2700 IСоцiальне забезпечення 
5000* IIншi видатки 
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2,9 лие:rоп�.а 2022р. '·

Сума змiн (+, -) 

у тому числi за мiсяцями: 

березень I квiтень I травень червень ЛИJlСНЬ серпень 
5 6 7 

�� 

Олеся НIКIШИНА 

Оксана ВАСЕЛЮК 

9 lO 

• Технiчний код, який включаr в себе всi коди економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету, крiм тих, що видiленi окремо. 

•• Заповнюсrься розпорядниками нижчоrо рiвня, крiм rоловних розпорядниюв та нацюнальних вищих навчальних закладiв, яким безпосередньо встановленi призначення у державному бюджетi. 

вересенъ жовтень 

11 12 

0611092 Пiдготовка кадрiв закладами 

,rрн 

разом на pil< 
листопад грудеtfЬ 

13 14 15 
-

-20 000,00 -20 000,00 

- -

- -
- -

- -

- -

-
- -

-20 000,00 -20 000,00 




